
O LUCID BODY, ou Corpo Lúcido é uma técnica do Teatro Físico desenvolvida nos Estados Unidos pela renomada diretora americana Fay 
Simpson e usa os 7 centros energéticos do corpo humano, ou chakras, para identificar padrões de comportamento em cada ator e aplicar tais 
padrões físicos, emocionais e mentais na criação de um personagem. Este processo teatral oferece aos atores uma forma diferente de entender o 
ser humano, ou o personagem, ao estudá-lo por inteiro. A oficina de Lucid Body apresenta uma linguagem físico-energética e de conscientização 
individual que beneficiam atores em qualquer programa de treinamento, assim como um elenco durante todo o período de ensaios. 

1. O LUCID BODY é baseado na crença de que atores saudáveis são atores que terão longas carreiras. 
“Com base na premissa de que cada corpo tem potencial para vivenciar todas as condições humanas, O Lucid Body treina não apenas o corpo 

físico, mas também o corpo mental e emocional... sem essa auto-dissecação, todos os personagens parecerão iguais.” ~ The Lucid Body, A 
Guide for the Physical Actor 

O LUCID BODY é dedicado ao crescimento do ser humano. Através de um ambiente seguro e propício os alunos são conduzidos por um processo 
psico- físico de introspecção, extroversão, e desafio mental. Esse processo foi desenvolvido com o objetivo de mergulhar no corpo habitual, ou o 
termo em inglês survivor body e identificar os bloqueios presentes. A técnica promove, também, a diminuição de tais bloqueios com o intuito de 
desenvolver um veículo claro e lúcido que pode se adaptar a qualquer corpo de qualquer personagem. 

Ao observar primeiro os hábitos emocionais e físicos que limitam o ator, este processo garante uma melhor saúde do ator, com uma gama mais 
ampla de escolhas de personagem onde o ator se sinta seguro ao explorar condições humanas desafiadoras e retornar a um estado fisico e 
emocional de equilíbrio. 

Fazemos isso através de: 
Aquecimento físico rigoroso baseado no Yoga e na dança contemporânea, com expiração audível conectando o corpo com a voz.  
Uma mente sem julgamentos como forma de abordar o trabalho. 



Exercícios físicos para parceiros de cena - aperfeiçoando o ouvir e a comunicação entre os corpos, assim como a sensibilidade entre os atores em 
cena. 

Exercícios físico-energéticos com o objetivo de expandir a conscientização pessoal e, consequentemente a gama de atuação. 
Trabalho de Cena Dinâmico. 
O Corpo do Personagem - Exercícios físicos para diagnosticar e aprofundar as camadas fisico-energéticas de um personagem. 
Ferramentas eficazes para transformar experiências teatrais de grande carga emocional de volta ao equilíbrio fisico, emocional e mental.  

 

2. O LUCIDBODY é prático

Uma vez aprendido, este processo oferece ferramentas eficazes para a criação de personagens complexos, com múltiplas camadas. 
O Lucid Body mostra através de exercícios práticos a correlação e comunicação entre os corpos físico, emocional e mental em cada ator.  

  “O Lucid Body é o processo        
de interpretação mais prático 
que eu já fiz. Especialmente 
antes de testes de elenco.” 

Brenna Palughi 
         Atriz, Royal Pains, USA Network 

 



Fazemos isso através de:
 

Aumento da capacidade de interpretar além do seu biotipo ou zona de conforto.
Maior facilidade para ajustar suas escolhas ao ser dirigido.
Flexibilidade para se adaptar a diferentes mídias: palco, filme, TV. 
Linguagem que facilita a comunicação entre diretores e atores.

3. O Lucid Body estimula o potencial de criatividade em grupo ao máximo.

Este processo prioriza o coração do grupo, e incentiva o ego individual a buscar novo foco a serviço do objetivo maior da companhia.  

Fazemos isso através de:

Deixando para trás a concorrência e comparação.
Nos libertando, através de exercícios físicos, do medo de sermos julgados pelos nossos parceiros de cena.
Criando um espaço seguro para assumir riscos e colaborar.

“[Lucid Body], quero agradecer a você 
por me ajudar a encontrar o coração da 

Patsey.” ~Lupita Nyong’o, Atriz, 
Vencedora do Oscar, 12 Anos de 

Escravidão. 



4. O Lucid Body complementa outras técnicas e métodos. 
“Seu trabalho é realmente sensacional... E agora eu percebi o que meus outros professores de atuação estavam tentando me ensinar.”  
~Holly Shunkey, FuerzaBruta/ Daryl Roth Theatre.  

Este processo cultiva uma atitude de exploração, criando momentos de descoberta em outras arenas e técnicas de treinamento.  

Nós fazemos isso através de:

Terminando cada lição com uma discussão sobre sua aplicação.  
Exercitando impulsos de personagem de uma perspectiva ilimitada - o período anterior a peça, cenas não incluídas na peca, a infância, os 
sonhos e fantasias do personagem. 
Incentivando o ator a usar partes de si - voz, corpo, imaginação, coração - para o mesmo objetivo de comunicação.

               “Obrigada por criar o LUCID BODY.    
      Sua abordagem do ato de contar histórias e desvendar 

a verdade na humanidade dos personagens foi uma 
revolução essencial para ajudar a aprofundar a 
criatividade em meu trabalho e minha vida.”  
~Amanda Warren, Atriz, Lucy Warburton, THE 
LEFTOVERS. HBO/Warner Bros. Television  



Onde o Lucid Body é aplicado?
O Lucid Body foi e vem sendo aplicado nos melhores programas de teatro, incluindo: 

Formato do Workshop  de Lucid Body 
 
O curso de Lucid Body é iniciado com o Aquecimento do Corpo Lúcido, baseado no ioga e na dança moderna. Os alunos são então guiados 
através de uma variedade de exercícios físicos planejados para estimular a conscientização de seu alinhamento e hábitos de sua personalidade; 
exercitando as áreas que mais os desafiam -- sejam elas aspectos desconhecidos ou excessivamente utilizados da personalidade. Este processo 
atende às necessidades individuais de cada aluno. Por fim, os alunos aplicam suas recém-descobertas avenidas de expressão para criar 
personagens profundos e revelados, e se conectar de maneira mais completa e impulsiva com seus parceiros de cena. 

 

“Espero que, ao entrar na jornada do 
Lucid Body, você compreenda que aquilo 

que parece mais feio, mais proibido e 
penoso, mais dolorosamente belo e frágil 

são as partes de você que precisam 
atuar.”  

~O Corpo Lúcido; Um Guia para o Ator 
Físico
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